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1.0 CYFLWYNIAD 

 

1.1 Beth yw canllawiau cynllunio atodol (CCA)? 

1.1.1 Wedi’i gyhoeddi fel ychwanegiad i Gynllun Datblygu Lleol Casnewydd 2011 - 2026 

(Cynllun Mabwysiedig, Ionawr 2015), mae’r canllawiau cynllunio atodol yn rhoi 

cyngor clir a manwl ar ystod o faterion cynllunio a datblygu. Cyn y gellir ei fabwysiadu, 

rhaid iddo fynd drwy gyfnod o ymgynghoriad cyhoeddus ac yna cael ei gymeradwyo 

gan y Cyngor. Ar ôl iddo gael ei fabwysiadu, mae’n dod yn ystyriaeth berthnasol yn y 

broses o benderfynu ceisiadau cynllunio perthnasol. 

 

1.2 Beth yw hanes CCA Anheddau Newydd? 

1.2.1 Mabwysiadwyd y CCA hyn ar 06 Awst 2015. Cawsant eu diweddaru yn 2020 i egluro 

pwyntiau a godwyd wrth ddefnyddio’r canllawiau.  

 

1.3 Pa fathau o anheddau newydd y mae’r CCA hyn yn ymdrin â nhw? 

1.3.1 Mae’r CCA hyn yn ymwneud â’r canlynol: 

 

i) Datblygiad mewnlenwi a chefnwlad (tai sengl a thai lluosog); 

ii) Ystadau preswyl newydd; a 

iii) Blociau o fflatiau. 

 

1.4 Beth yw pwrpas y CCA hyn? 

1.4.1 Mae gan y CCA hyn dair prif swyddogaeth: 

 

i) Sicrhau bod gan feddianwyr anheddau newydd gyflyrau byw rhesymol;  

ii) Sicrhau nad yw anheddau newydd yn difeddiannu pobl sy’n byw mewn 

anheddau presennol o gyflyrau byw rhesymol; ac 
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iii) Amddiffyn cymeriad ac ymddangosiad yr amgylcheddau naturiol ac adeiledig. 

 

1.5 Cyngor pellach 

1.5.1 Gellir cael cyngor pellach gan:  

 

Rheoli Datblygu, Cyngor Dinas Casnewydd, Swyddfeydd Dinesig, Godfrey Road, 

Casnewydd NP20 4UR. 

 

e-bost: planning@newport.gov.uk  

Swyddog Cynllunio ar Ddyletswydd: 01633 656656  

mailto:planning@newport.gov.uk
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2.0 TERMINOLEG 

2.1 Datblygu’r gefnwlad 

2.1.1 Datblygu tir y tu ôl i adeilad presennol (neu adeiladau). 

 

 

Ffigur 1: Datblygu cefnwlad 

 

2.2 Cwrtilau 

2.2.1 Y tir sy’n amgylchynu ac yn gwasanaethu’r prif adeilad o fewn ffiniau eiddo.  

 

2.3 Annedd 

2.3.1 At ddibenion y canllawiau hyn, caiff fflatiau yn ogystal â thai eu diffinio’n anheddau. 

 

2.4 Ystafell gyfanheddol 

2.4.1  Unrhyw ystafell a ddefnyddir neu y bwriedir ei defnyddio at ddibenion cysgu, byw 

coginio neu fwyta. Caiff mannau amgaeedig, megis cyfleusterau bath neu dai bach, 

ystafelloedd gwasanaethu, coridorau, londrïau, cynteddau ac ystafelloedd cyfleustodau, 

eu heithrio o’r diffiniad hwn.  

Noder: 
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Ni fydd y Cyngor yn ystyried cegin sy’n weithredol yn unig yn ystafell gyfanheddol, ond gallai ddiogelu 

cegin sy’n cynnwys bwrdd bwyd, bar brecwast sylweddol neu unrhyw gyfleuster sy’n annog 

gweithgaredd cymunol. 

 

2.5  Datblygiad mewnlenwi 

2.5.1 Codi adeilad rhwng adeiladau presennol neu eu cwrtilau. 

 

 

Ffigur 2: Datblygiad mewnlenwi 

 

 

Ffigur 3: Datblygiad mewnlenwi mewn cyd-destun pentref 
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2.6 Gofod ymddangosiadol  

2.6.1 Yr ymdeimlad o fyw mewn amgylchedd gweddol agored.  

2.6.2 Gall datblygiad sy’n afresymol o or-amlwg (neu’n “ormesol”) greu ymdeimlad o 

gyfyngniad, nid yn unig yng nghartrefi a gerddi cymdogion, ond mewn mannau 

cyhoeddus hefyd. Gallai datblygiad fod yn or-amlwg ar sail ei faint, crynhoad, lleoliad 

neu agosrwydd at ffin, ac ati. 

2.7 Ffenestr a ddiogelir 

2.7.1 Agoriad (hynny yw drws neu ffenestr) sy’n gwasanaethu ystafell gyfanheddol mewn 

annedd. 

Noder: 

Gallai tŷ sydd ag estyniad y tu cefn iddo, megis heulfan sydd wedi’i gwneud yn bennaf o ffenestri, gadw 

drws neu ffenestr yn ei wedd gefn wreiddiol.  Os oes gan estyniad o’r fath do anhrylow (h.y. nad yw’n 

gadael i olau dreiddio drwyddo), bydd y Cyngor yn trin yr agoriad olaf un (h.y. y drws neu’r ffenestr yn 

yr estyniad) y ffenestr a ddiogelir.  Fodd bynnag, os oes gan yr heulfan do tryloyw nad yw’n atal yn 

sylweddol y golau rhag cyrraedd yr agoriadau gwreiddiol, gallai’r Cyngor benderfynu trin yr agoriadau 

cefn gwreiddiol hyn y ffenestri a ddiogelir. 

 

2.8 Is-rannu cwrtilau 

2.8.1 Creu cwrtil newydd o fewn cwrtil presennol. 

 

2.9 Datblygiad tandem 

2.9.1 Rhyw ffurf ar ddatblygiad cefnwlad sy’n rhoi annedd newydd yn uniongyrchol y tu ôl 

i annedd presennol, ac felly’n gofyn am rannu mynedfa i gerbydau.  
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Ffigur 4: Datblygiad tandem 

 

Noder: 

Caiff y telerau hyn eu darparu at ddibenion y canllawiau cynllunio atodol hyn yn unig. Nid ydynt yn 

addasu nac yn disodli termau tebyg mewn deddfwriaeth gynllunio neu ddogfennau polisi cenedlaethol 

mewn unrhyw ffordd. 
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3.0 CYD-DESTUN POLISI A DEDDFWRIAETH 

3.1 Deddfwriaeth 

3.1.1 Mae Deddf Cynllunio (Cymru) (2015) yn galluogi’r gwaith o greu proses gynllunio 

effeithlon sy’n sicrhau bod y datblygiad cywir yn cael ei leoli yn y man cywir. Gwneir 

hyn drwy lynu wrth Ddeddfau Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (gweler isod) i sicrhau 

ein bod yn cynllunio ac yn rheoli ein hadnoddau mewn modd ymgysylltiedig a 

chynaliadwy. Mae mwy o bwyslais ar ymgysylltiad datblygiadau yn ystod y cam cyn 

gwneud cais. Bydd y dull hwn yn helpu i sicrhau bod materion megis dylunio ac 

amwynder yn cael eu hystyried yn gynnar iawn yn y broses. 

3.1.2 Mae a wnelo Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) (2015) â gwella lles 

economaidd, cymdeithasol a diwylliannol Cymru. Mae’r Ddeddf yn sicrhau bod 

awdurdodau lleol yn cyflawni datblygiadau cynaliadwy drwy ystyried effeithiau 

hirdymor yn ogystal ag annog dull mwy cydgysylltiedig. Rhoddodd Deddf Llesiant 

Cenedlaethau’r Dyfodol saith nod llesiant i helpu i sicrhau bod cyrff cyhoeddus yn 

gweithio tuag at yr un weledigaeth o Gymru gynaliadwy.    

3.2 Polisi Cenedlaethol  

3.2.1 Polisi Cynllunio Cymru (Argraffiad 10, Rhagfyr 2018) 

Mae’r ddogfen hon yn nodi polisïau cynllunio defnydd tir Llywodraeth Cymru. Caiff 

ei hategu gan gyfres o Nodiadau Cyngor Technegol (NCTau). Rhoddir cyngor 

trefniadol mewn cylchlythyrau a llythyrau cadarnhau polisi. 

3.2.2 Amcan cyffredinol Polisi Cynllunio Cymru yw’r angen am gynllunio i gymryd rôl 

weithredol a chadarnhaol wrth greu lleoedd1. Caiff y dull hwn ei gymryd i raddfa deiliad 

                                                           

1 Diffiniad creu lleoedd yma yw defnyddio dull cyfannol i gynllunio a dylunio datblygiad a lleoedd, 

wedi’u canolbwyntio ar ganyliadau cadarnhaol. Mae’n defnyddio potensial ardal i greu 

datblygiadau a lleoedd cyhoeddus o safon uchel sy’n hrwyddo ffyniant, iechyd, hapusrwydd a 

llesiant pobl yn y synnwyr ehangaf. Mae creu lleoedd yn ystyried cyd-destun, swyddogaeth a 

pherthnasau rhwng safle datblygu a’i amgylchiadau ehangach. Bydd hyn yn wir am ddatblygiadau 

mawr sy’n creu lleoedd newydd yn ogystal â datblygiadau bach a grëwyd o fewn lle ehangach. Ni 

ddylai creu lleoedd ychwanegu rhagor o gost at ddatblygiad, ond bydd angen meddwl yn graff, yn 

amlddimensiynol ac yn arloesol i’w weithredu a dylai gael ei ystyried ar y cam cynhararf posibl. 

Mae creu lleoedd yn ychwanegu gwerth cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol 

at gynigion datblygu sy’n arwain at fanteision sy’n mynd y tu hwnt i’r ffin datblygu corfforol ac yn 

rhoi gwydnwch ehangan i benderfyniadau cynllunio. 
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y tŷ, hyd yn oed. Mae paragraff 2.7 yn nodi; Mae creu lleoedd o ran penderfyniadau 

datblygu yn digwydd ar bob lefel ac yn cynnwys ystyriaethau ar raddfa fyd-eang, gan 

gynnwys newid yn yr hinsawdd, hyd at y lefel fwyaf leol, megis ystyried effaith yr 

amwynder ar eiddo a phobl cyfagos. 

3.2.3  Mae paragraffau 1.1.8 ac 1.1.9 hefyd yn datgan: 

Nid swyddogaeth y system gynllunio ydyw i ymyrryd yn, neu rwystro cystadleuaeth 

rhwng defnyddwyr a buddsoddwyr mewn tir. Ni ddylai wahaniaethu yn erbyn, nac o 

blaid unrhyw grŵp penodol nac aelodau penodol y gymdeithas. Wrth wneud 

penderfyniadau cynllunio, rhaid i’r awdurdod cynllunio nodi’n glir y rhesymau dros y 

penderfyniad. Mae cyfrifoldeb ar y rhai sy’n cynnig datblygiadau i ddarparu digon o 

wybodaeth i alluogi’r sawl sy’n gwneud penderfyniadau i bennu ceisiadau ar sail 

gwybodaeth am a yw’r datblygiad arfaethedig yn gynaliadwy (h.y. yn cyfrannu at 

lesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol). 

3.2.4 Mae Polisi Cynllunio Cenedlaethol yn nodi bod cynllun da yn hollbwysig wrth greu 

lleoedd cynaliadwy lle mae pobl am fyw, gweithio a chymdeithasu ynddynt. Nid yw’r 

cynllyn yn ymwneud â saernïaeth yr adeilad yn unig, ond y berthynas rhwng yr holl 

elfennau o amgylchedd naturiol ac adeiledig, a rhwng pobl a lleoedd. Er mwyn datblygu 

mewn modd cynaliadwy, rhaid i’r cynllun fynd y tu hwnt i estheteg a chynnwys 

agweddau cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol y datblygiad, gan 

gynnwys sut mae’r gofod yn cael ei ddefnyddio, sut mae’r adeiladau a’r ardal 

gyhoeddus yn cefnogi’r defnydd hwn, yn ogystal â sut mae’n cael ei adeiladu, ei 

weithredu, ei reoli, a’i berthynas â’r ardal o’i amgylch. 

3.2.5 Wrth geisio cyflawni cynllun da, dylai datblygiadau geisio gwneud y gorau o 

effeithlonrwydd ynni a’r defnydd effeithlon o adnoddau eraill (gan gynnwys tir), i 

fanteisio’n llawn ar symud cynaliadwy, lleihau’r defnydd o adnoddau nad ydynt yn 

adnewyddadwy cymaint â phosibl, annog datgarboneiddio ac atal gwastraff a llygredd. 

3.2.6 Yn ogystal, bydd dwysedd, cynllun, ffurf adeiledig, y dewis o ddeunyddiau, gallu’r 

adeiladau i addasu a thriniaeth o’r safle yn ffordd briodol o gyfrannu at ddatblygiad 

gwydn. Dylai nodweddion arbennig ardal fod yn ganolog i gynllun y datblygiad. Mae 
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cynllun, ffurf, graddfa ac ymddangosiad gweledol y datblygiad arfaethedig, a’i 

berthynas â’r hyn o’i amgylch, yn ystyriaethau cynllunio pwysig.  

3.2.7 Wrth wraidd cynllun da mae osgoi creu datblygiadau sy’n seiliedig ar geir. Mae’n 

cyfrannu at leihau’r angen am deithio a dibyniaeth ar geir, gan greu cymaint o gyfleoedd 

â phosibl i bobl wneud dewisiadau teithio iach a chynaliadwy ar gyfer eu siwrneiau 

dyddiol. Dylid defnyddio dadansoddiad o safle a chyd-destun i bennu pa mor briodol 

yw cynnig datblygu wrth ymateb i’r hyn o’i amgylch. Bydd y broses hon yn sicrhau 

bod datblygiad yn integreiddio’n dda i adeiledd yr amgylchedd adeiledig presennol. 

Bydd y broses ddadansoddi yn tynnu sylw at gyfyngiadau a chyfleoedd sy’n dod i law 

drwy strwythur a defnyddiau, tirwedd, bioamrywiaeth, amgylchedd dŵr, symudiad, 

seilwaith, deunyddiau ac adnoddau, seinwedd a ffurf adeiladu'r anheddau presennol, y 

byddai angen eu hystyried wrth lunio cynigion. 

3.2.8 Mae’n ddefnyddiol nodi hefyd y gallai mewnlenwi neu estyniadau bach i anheddau 

presennol fod yn dderbyniol, yn enwedig lle maent yn bodloni angen lleol am dai 

fforddiadwy, neu gellir dangos y bydd y cynnig yn cynyddu gweithgarwch economaidd 

lleol. 

 

3.1.9 Nodyn Cyngor Technegol 12: Cynllun (Gorffennaf 2014) 

Mae paragraff 2.2 yn nodi’r canlynol: 

 “Mae Llywodraeth Cymru yn gwbl ymrwymedig i gyflawni’r gwaith o ddarparu 

cynllun da yn yr amgylchedd adeiladieg a naturiol, sy’n addas at y diben ac yn darparu 

cynaliadwyedd amgylcheddol, datblygu economaidd a chynwysiant cymdeithasol, ar 

bob graddfa ar draws Cymru – o estyniadau deiliaid y tŷ i gymunedau defnydd cymysg 

newydd.” 

 

3.2.10 Nodyn Cyngor Technegol 15: Datblygu a Pherygl o Lifogydd (2004) 

Mae’r ddogfen hon yn gosod fframwaith rhagofalus am asesu cynigion datblygu mewn 

ardaloedd sy’n dueddol o ddioddef llifogydd. Mewn amgylchiadau penodol, gallai fod 

angen i ddatblygwyr gyflwyno Asesiadau Canlyniadau Llifogydd mewn ymgais i 

gyfiawnhau eu cynigion. Fodd bynnag, mewn lleoliadau sy’n benodol o agored i 
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lifogydd, mae hyd yn oed egwyddor datblygiad preswyl yn annhebygol o fod yn 

dderbyniol. 

 

3.3 Polisi lleol 

3.3.1 Cynllun Datblygu Lleol Casnewydd 2011 – 2026 (Cynllun Mabwysiedig, Ionawr 2015) 

Mae polisi CF2 (Gofynion Mannau Chwarae yn yr Awyr Agored) yn nodi’r canlynol: 

 “Os bydd y datblygiad yn arwain at golli man agored neu y dangosir bod gofyniad am 

fan agored yn unol â Pholisi SP13, ceisir darpariaeth ohono yn unol â’r safon Meysydd 

Chwarae Cymru (neu fel y’i diwygiwyd). Bydd rhaid i’r datblygwr dalu swm gohiriedig 

i dalu am waith cynnal a chadw yn y dyfodol.” 

 

3.3.3 Mae Polisi GP2 (Amwynder Cyffredinol) yn nodi’r canlynol: 

 “Bydd datblygiad yn cael ei ganiatáu, lle bo’n briodol: 

i. Os na fydd unrhyw effeithiau andwyol difrifol ar amwynder lleol, gan 

gynnwys yn nhermau sŵn, aflonyddwch, preifatrwydd, gor-amlygrwydd, 

goleuadau, aroglau ac ansawdd aer;  

ii. Os na fydd defnydd a ffurf y datblygiad arfaethedig yn cael effaith andwyol 

ar amwynderau gweledol meddianwyr cyfagos neu ar natur neu 

ymddangosiad y tir amgylchynol; 

iii. Os yw’r cynnig yn ceisio defnyddio’r cynllun i atal cyfleoedd am drosedd 

ac ymddygiad gwrthgymdeithasol; 

iv. Os yw’r cynnig yn hyrwyddo cynllun cynhwysol ar gyfer y datblygiad 

adeiledig a mynediad o fewn ac o amgylch y datblygiad; 

v. Os oes amwynder digonol i feddianwyr yn y dyfodol.” 

 

3.3.4 Mae Polisi H2 (Safonau Tai) yn nodi’r canlynol: 

 “Dylai datblygiad preswyl gael ei adeiladu i safonau uchel o gynllun amgylcheddol a 

chynaliadwy, gan ystyried oes cyfan yr annedd.” 
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Detholiad o destun ategol: 

 “Dylai datblygiadau preswyl o bob math, p’un ai’n ddatblygiad newydd, yn 

ailddatblygiad, yn addasiad neu’n newid defnydd, gael eu cynnal mewn modd mor 

cynaliadwy â phosibl, i leihau effaith yr adeiladu yn ogystal â defnydd o’r annedd yn y 

dyfodol, ar yr amgylchedd.” 

 

3.3.5 Mae Polisi H3 (Dwysedd a Chymysgedd o Dai) yn nodi’r canlynol: 

 “Dylid cynllunio datblygiadau preswyl o 10 annedd neu fwy i ddarparu cymysgedd o 

dai er mwyn ateb ystod o anghenion a dylid eu hadeiladu ar ddwysedd o 30 annedd o 

leiaf fesul hectar. Bydd dwysedd llai na hynny yn dderbyniol os yw’n dangos y canlynol 

yn unig: 

i. Mae cyfyngiadau corfforol neu gyfyngiadau sy’n ymwneud â’r seilwaith yn 

atal rhag cyflawni’r dwysedd lleiaf; 

ii. Byddai’r dwysedd lleiaf yn cael effaith annerbyniol ar gynllun/cymeriad yr 

ardal gyfagos, neu; 

iii. Mae diffyg penodol o ddewis o ran mathau o dai yn y gymuned leol.” 

 

3.3.6 Mae Polisi H6 (Rhannu Cwrtilau, Mewnlenwi a Datblygu Cefnwlad) yn nodi’r 

canlynol: 

 “Bydd cwrtilau preswyl, mewnlenwi o fewn ardaloedd preswyl presennol, a datblygu 

cefnwlad yn eiddo preswyl presennol yn cael ei ganiatáu dim ond os nad yw’n golygu 

gorddatblygu’r tir.” 

 

3.3.7 Mae Polisi SP1 (Cynaliadwyedd) yn nodi’r canlynol: 

 “Bydd angen i gynigion wneud cyfraniad cadarnhaol at ddatblygu cynaliadwy drwy 

ganolbwyntio’r datblygiad ar leoliadau cynaliadwy ar dir llwyd o fewn ffiniau’r 

annedd. Byddant yn cael eu hasesu o ran eu cyfraniad posibl at: 

i. Defnydd effeithlon o dir; 
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ii. Ailddefnyddio tir a ddatblygwyd yn flaenorol ac eiddo gwag yn hytrach na 

safleoedd maes glas; 

iii. Darparu systemau trafnidiaeth integredig, yn ogystal ag annog cyd-leoli tai 

a defnyddiau eraill, gan gynnwys cyflogaeth, a fydd, gyda’i gilydd, yn 

lleihau’r angen am deithio, yn lleihau defnydd o geir ac yn annog newid 

moddol i ddulliau mwy cynaliadwy o drafnidiaeth; 

iv. Lleihau’r defnydd o ynni, gwella effeithlonrwydd ynni a defnyddio 

ffynonellau ynni carbon isel a di-garbon; 

v. Lleihau, ailddefnyddio ac ailgylchu gwastraff; 

vi. Lleihau’r perygl o lifogydd, lefel y môr yn codi a’r effaith ar newid yn yr 

hinsawdd; 

vii. Gwella cyfleusterau, gwasanaethau a chydraddoldeb cymdeithasol ac 

amgylcheddol cymunedau presennol a’r dyfodol; 

viii. Annog amrywiaeth economaidd ac, yn benodol, gwella bywiogrwydd a 

dichonoldeb canol y ddinas a chanolfannau ardal; 

ix. Cadw, gwella a chysylltu seilwaith gwyrdd, gan ddiogelu a gwella’r 

amgylchedd adeiledig a naturiol; 

x. Cadw a sicrhau defnydd effeithlon o adnoddau megis dŵr a mwynau.” 

 

3.3.8 Mae Polisi SP3 (Perygl o Lifogydd) yn nodi’r canlynol: 

 “Mae lleoliad arfordirol a glan yr afon Casnewydd yn golygu bod rhaid i ddatblygiadau 

gael eu cyfeirio i ffwrdd o ardaloedd lle mae perygl o lifogydd wedi’u nodi fel 

cyfyngiad a sicrhau nad yw’r perygl o lifogydd yn cynyddu unrhyw fan arall. Bydd y 

datblygiad yn cael ei ganiatáu mewn ardaloedd lle ceir perygl o lifogydd yn unol â 

chanllawiau cenedlaethol yn unig. Lle bo’n briodol, bydd angen asesiad technegol 

manwl i sicrhau bod y datblygiad wedi’i gynllunio i ddelio â’r perygl a chanlyniadau 

llifogydd drwy gydol ei oes. Dylid blaenoriaethu datrysiadau cynaliadwy i reoli perygl 

o lifogydd.” 

 

3.3.9 Mae Polisi SP13 (Rhwymedigaethau Cynllunio) yn nodi’r canlynol: 
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 “Bydd angen i ddatblygiad helpu i gynnal cymunedau mwy cynaliadwy drwy 

ddarparu, neu gyfrannu at seilwaith lleol a rhanbarthol yn ôl cyfran ei raddfa a 

chynaliadwyedd ei leoliad.  

 

Nid yw’r rhestr yn hollgynhwysol, ond mae’r canlynol yn flaenoriaethau o ran seilwaith 

y bydd disgwyl i ddatblygwyr eu darparu neu gyfrannu atynt, er mwyn lliniaru unrhyw 

ganlyniadau negyddol y datblygiad:  

 Cyfleusterau addysgol a/neu’r rhai sydd wedi’u huwchraddio;  

 Tai fforddiadwy;  

 Gwella rhwydwaith y briffordd, gan gynnwys llwybrau cerdded a beicio a 

thrafnidiaeth gyhoeddus;  

 Meysydd chwarae yn yr awyr agored;  

 Diogelu, gwella a rheoli’r amgylcheddau naturiol, hanesyddol ac adeiledig;  

 Cyfleusterau cymunedol a/neu eu huwchraddio; a  

 Gwelliannau i ardaloedd cyhoeddus.”  
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4.0 EGWYDDORION AC YSTYRIAETHAU CYFFREDINOL 

 

4.1 Amcanion 

4.1.1 Ceisia’r Cyngor sicrhau datblygiad o safon uchel sy’n cadw, neu hyd yn oed yn gwella, 

amwynder preswyl a chymeriad ac ymddangosiad yr ardal gyfagos. Bydd yn asesu 

cynigion yn erbyn egwyddorion dylunio clir er mwyn atal datblygiadau cyfyng a hyll. 

 

4.2 Cyfosod safleoedd 

4.2.1 Mae hi weithiau’n bosibl cyfosod safleoedd ar gyfer datblygiadau preswyl drwy gyfuno 

rhannau o gwrtilau presennol. Byddai angen i drefniant o’r fath gynnig pellteroedd 

digonol rhwng anheddau a ffenestri a ddiogelir (gweler 5.7.5) er mwyn cael caniatâd 

cynllunio. 

 

 

Ffigur 5: Cyfosod safle o erddi cyfagos 

 

4.3 Datblygu mewn ardaloedd cadwraeth 

4.3.1 Wrth asesu cynnig datblygu mewn ardal gadwraeth, mae dyletswydd ar y Cyngor i dalu 

sylw arbennig i “ba mor ddelfrydol yw cadw neu wella cymeriad ac ymddangosiad 

ardal [gadwraeth]” (Adran 72 Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd 
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Cadwraeth) 1990). Felly ar gyfer pob cais, rhaid i’r ymgeisydd nodi’n union sut y 

byddai’r datblygiad arfaethedig yn ymddangos yng nghyd-destun ei amgylchiadau. 

 

4.4 Gofynion cyfreithiol a statudol 

4.4.1 Argymhellir bod datblygwyr yn ystyried pob gofyniad cyfreithiol a statudol a allai 

effeithio ar eu cynigion. O berthnasedd penodol y mae Deddf Waliau Cydrannol ac ati 

1996, y Ddeddf Cefn Gwlad, manylion perchenogaeth eiddo, hawliau tir a chysyniad 

adeiladau rhestredig. 

 

4.5 Rheoliadau adeiladu 

4.5.1 Bydd angen i sawl ffurf o’r datblygiad (gan gynnwys estyniadau ar dai ac addasu 

fflatiau) gael cymeradwyaeth rheoliadau adeiladu. Gellir cael cyngor a ffurflenni cais o 

adran Rheoli Adeiladu gwefan Cyngor Dinas Casnewydd. 

 

4.6 Cysyniadau a thystysgrifau angenrheidiol 

4.6.1 Gallai’r rhai sy’n ymgymryd â datblygiad heb y caniatadau angenrheidiol ei chael hi’n 

anodd gwerthu eu heiddo yn y dyfodol. Er enghraifft, ni fydd modd rhoi copïau o 

dystysgrifau i brynwyr posibl (neu eu cynrychiolwyr). 

 

4.7 Gorfodi 

4.7.1 Gallai Cyngor Dinas Casnewydd gymryd camau gorfodi yn erbyn (ac, os oes angen, 

erlyn) y rhai sy’n dechrau datblygu heb gael y caniatadau sydd eu hangen. 

 

4.8 Bywyd gwyllt 

4.8.1 Dylai datblygwyr nodi goblygiadau ecolegol eu cynigion cyn cyflwyno eu ceisiadau 

am ganiatâd cynllunio. I’r perwyl hwn, mae’n bosibl y byddent yn dymuno cyfeirio at 

CCA Bywyd Gwyllt a Datblygu (sydd ar gael ar wefan y Cyngor). Hefyd, argymhellir 

bod datblygwyr, gyda chymorth ecolegwyr cymwysedig, yn defnyddio’r Ganolfan 

Cofnodion Lleol (Canolfan Cofnodion Biolegol De-ddwyrain Cymru) i bennu 
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presenoldeb safleoedd dynodedig, cynefinoedd a rhywogaethau a warchodir neu a 

flaenoriaethir, sydd ar neu gerllaw'r safle y cyflwynir y cais ar ei gyfer. Bydd y Cyngor 

yn ceisio cyngor swyddogol gan Cyfoeth Naturiol Cymru mewn perthynas â 

Rhywogaethau a Warchodir Gan Ewrop a safleoedd wedi’u dynodi’n rhyngwladol ac 

yn genedlaethol.  

 

4.16 Systemau Draenio Cynaliadwy 

 

Daeth y Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr (DRhLlD) 2010 (Atodlen 3) i rym yng 

Nghymru ar 7 Ionawr 2019 ac mae’n ei gwneud yn ofynnol i bob datblygiad newydd 

lle mae'r ardal adeiladu yn 100m2 neu fwy ddefnyddio systemau draenio cynaliadwy 

(SDCau) i reoli dŵr wyneb ar y safle. Rhaid i systemau draenio dŵr wyneb gael eu 

dylunio a’u hadeiladu yn unol â safonau draeniau cynaliadwy safonol, a gyhoeddwyd 

gan Weinidogion Cymru. Rhaid iddynt gael eu cymeradwyo gan Gorff Cymeradwyo 

Draenio Cynaliadwy y cyngor (CDC). Bydd y CDC yn ymgymryd â'r swyddogaeth 

statudol o sicrhau bod cynigion draenio dŵr wyneb yn bodloni'r safonau cenedlaethol 

gorfodol a byddant yn mabwysiadu ac yn cynnal SDCau yn unol ag adran 17 o Atodlen 

3 DRhLlD 2010. 

4.16.1 Ar gyfer pob datblygiad cymwys, rhaid ceisio cymeradwyaeth CDC yn ogystal â'r 

caniatâd cynllunio. Ni chaniateir i'r diwydiant adeiladu ddechrau ar y safle ar ôl i 

ganiatâd cynllunio gael ei roi hyd nes y bydd CDC wedi'i gymeradwyo hefyd. Mae'r 

CDC yn cynnig gwasanaeth Cynghori Cyn Ymgeisio taladwy i drafod ac ystyried 

cynigion draenio dŵr wyneb yn fanwl ac rydym yn argymell yn gryf y dylai ymgeiswyr 

ystyried hyn cyn gwneud Cais Llawn. 

Gellir cael gwybodaeth am SDCau, gwneud cais am gymeradwyaeth gan CDC a 

graddfa'r taliadau ar wefan Cyngor Dinas Casnewydd o dan Systemau Draenio 

Cynaliadwy. Gellir cysylltu â'r CDC hefyd drwy e-bost: sab@newport.gov.uk. 
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5.0 NODIADAU ARWEINIOL 

 

5.1 Cyffredinol 

5.1.1 ND 1.1  (Ardaloedd cadwraeth) 

Rhaid i geisiadau cynllunio sy’n ymwneud ag eiddo mewn ardaloedd cadwraeth nodi’n 

union sut y byddai’r datblygiad a gynigir yn ymddangos yng nghyd-destun yr hyn o’i 

amgylch. 

 

5.2 Gofynion ar gyfer lleoedd amwynder preifat 

5.2.1 ND 2.1 (Lleoedd amwynder preifat) 

Dylai annedd newydd ddarparu lleoedd amwynder preifat yn unol â’r tabl canlynol: 

Math o 

gartref 

Nifer y 

gwelyau 

Math o le 

amwynder 
Y lle a ddymunir 

Fflat 1 Balconi 1.50 medr sgwâr (dyfnder) x 1.50 medr sgwâr (lled) 

Fflat 2 Balconi 1.50 medr sgwâr (dyfnder) x 2.00 medr sgwâr (lled) 

Fflat 3 Balconi 1.50 medr sgwâr (dyfnder) x 3.00 medr sgwâr (lled) 

Stablau 2+ Preifat/cymunedol 
Preifat: 1 medr sgwâr am bob medr o ôl troed yr uned 

Cymunedol: 1 medr sgwâr am bob medr o ôl troed yr unedau 

Teras 2+ Preifat 1 medr sgwâr am bob medr o ôl troed yr uned 

Tŷ pâr 2+ Preifat 1 medr sgwâr am bob medr o ôl troed yr uned 

Tŷ sengl 2+ Preifat 1 medr sgwâr am bob medr o ôl troed yr uned 

Byngalo 2+ Preifat 1 medr sgwâr am bob medr o ôl troed yr uned 

Ffigur 6: Safonau dymunol am leoedd amwynder preifat  

Noder: 

Ni fydd y Cyngor yn cydnabod tir sy’n cael ei feddiannu gan garejis neu dreifiau (neu unrhyw strwythurau neu 

nodweddion swyddogaethol eraill) fel lleoedd amwynder preifat.  

 

5.3 Cynaliadwyedd 

5.3.1 ND 3.1 (Cynaliadwyedd) 
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Dylai datblygiadau preswyl newydd ddigwydd mewn lleoliadau sy’n cael eu 

gwasanaethu’n dda gan wasanaethau cyhoeddus a thrafnidiaeth gyhoeddus. Dylai 

wneud y canlynol hefyd: 

 

 Gwarchod ynni, deunyddiau, dŵr ac adnoddau eraill drwy’r cynllun; 

 Defnyddio tir ac adeiladau’n effeithlon; 

 Sicrhau bod dyluniadau’n gwneud y mwyaf o systemau naturiol gan ddefnyddio 

Systemau Draenio Dinesig Cynaliadwy, toeon “gwyrdd”, paneli solar, 

gwyntyllu a golau naturiol; 

 Meithrin a chynnal bioamrywiaeth; 

 Lleihau sŵn, llygredd, llifogydd ac effeithiau hinsawdd micro ychwanegol;  

 Darparu cysylltiadau cerdded a beicio da i gyfleusterau a thrafnidiaeth 

gyhoeddus lleol. 

 

5.4 Dylunio 

5.4.1 ND 4.1 (Datblygiad newydd, adeiladau cyfagos a’r ardal gyfagos) 

Heb ddynwared yr arddulliau presennol yn unig, dylai datblygiadau preswyl newydd 

gyd-fynd ag adeiladau cyfagos a’r ardal gyfagos.  

 

5.4.2 Dylai datblygwyr dalu sylw arbennig i’r agweddau canlynol ar eu cynigion:  

 

 Nodweddion pensaernïol; 

 Olion troed adeiladau; 

 Llinellau adeiladu; 

 Dwysedd y datblygiad; 

 Deunyddiau allanol; 

 Siâp a maint gerddi; 
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 Uchder, dyfnder a lled adeiladau; 

 Nodweddion y dirwedd; 

 Crynhoad; 

 Meintiau’r plotiau; 

 Gofod rhwng adeiladau (“rhythm” deunyddiau caled a gwagle). 

 

 

Ffigur 7: Ffurf dderbyniol ar ddatblygiad (maint y plot, mathau’r toeon a chrynhoad) 

 

 

Ffigur 8: Ffurf annerbyniol ar ddatblygiad (maint y plot a math y to) 
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Ffigur 9: Ffurf annerbyniol ar ddatblygiad (crynhoad a math y toeon) 

 

 

Ffigur 10: Ffurf annerbyniol ar ddatblygiad (llinellau blaen yr adeiladau a math y toeon) 

 

5.4.3 ND 4.2 (Goleuadau naturiol, preifatrwydd a gofod ymddangosiadol) 

Rhaid i ddatblygiad preswyl newydd gynnal digon o olau naturiol, preifatrwydd a gofod 

ymddangosiadol i feddianwyr anheddau cyfagos. 

 

5.4.4 ND 4.3 (Cynllunio mewn modd sy’n atal trosedd) 

Dylai datblygiadau preswyl newydd ymgorffori egwyddorion “Cynllunio mewn modd 

sy’n atal trosedd” er mwyn lleihau cyfleoedd am drosedd ac ymddygiad 

gwrthgymdeithasol cymaint â phosibl.  
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 (Gweler www.securedbydesign.com) 

5.5 Fflatiau newydd 

5.5.1 Dylai ystafelloedd mewn fflatiau newydd gael eu trefnu a’u dylunio mewn modd sy’n 

gwneud y gorau o gyflwr byw’r meddianwyr. Er enghraifft, ni ddylai ystafelloedd byw, 

ceginau nac ystafelloedd gwely edrych dros eiddo cyfagos na wynebu waliau ffin uchel. 

Yn ogystal, ni ddylai ystafelloedd byw fod ar bwys, yn uniongyrchol uwchben nac islaw 

ystafell wely mewn eiddo cyfagos oni bai bod adeiledd yr adeilad yn cynnwys ynysiad 

addas rhag sŵn. 

 

5.5.2 ND 5.1 (Gofynion dymunol ar gyfer gofod llawr mewnol gros) 

Dylai pob annedd newydd fodloni’r isafswm safon ofynnol berthnasol ar gyfer gofod 

llawr mewnol gros. 

 Math y fflat 

Gwelyau/ystafelloedd 

gwely 
Stiwdio Wedi’i addasu Newydd 

 
Mynediad 

Cymunol2 

Mynediad 

Uniongyrchol3 

1 32 45 46 50 

2 dd/b 58 59 65 

3 dd/b 74 84 90 

4 dd/b 86 93 99 

 

Ffigur 11: Isafswm safonau dymunol ar gyfer gofod llawr mewnol gros (medrau sgwâr) 

Noder: 

Mae gofod llawr mewnol gros yn cynnwys gofod cylchredeg ac unrhyw ofod sy’n cynnwys gosodiadau, 

dyfeisiau, arwynebau gwaith ac ati.  

Bydd disgwyl i dŷ sydd wedi’i addasu fodloni’r safon ar gyfer tŷ newydd oni bai y gellir profi nad yw 

unrhyw ostyngiad yn cael effaith andwyol ar amwynder ac ymarferoldeb yr eiddo.  

Os bydd yr anheddau arfaethedig yn dai fforddiadwy sy’n derbyn grant tai cymdeithasol, bydd angen 

iddynt fodloni’r safonau GAD perthnasol.  

 

                                                           
2 Mynediad cyfunol yw lle ceir mynediad i fwy nag un fflat drwy fynediad cymunol.  
3 Mynediad uniongyrchol yw pan fydd gan fflat ei fynediad ei hun nad yw’n cael ei rannu.  

http://www.securedbydesign.com/
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5.5.3 ND 5.2 (Gofynion dymunol am leoedd amwynder cymunol) 

Dylai bloc o fflatiau newydd ddarparu lleoedd amwynder cymunol yn unol â’r tabl 

canlynol: 

 

Nifer y 

meddianwyr 
Medr sgwâr fesul meddianydd 

1-20 15.00 

21-40 14.00 

41-60 13.00 

61-80 12.00 

81-100 11.00 

100+ 10.00 

Ffigur 12: Safonau dymunol am fannau amwynder cymunol 

 

Noder:  

Gall cyfyngiadau corfforol ac ariannol atal datblygiad rhag darparu mannau amwynder cymunol ar y 

safle ar adegau. Mewn amgylchiadau o’r fath, gallai’r Cyngor geisio cyfraniadau tuag at wella a/neu 

ddarparu mannau agored cyhoeddus lleol (yn ogystal â chyfraniadau cynllunio safonol). 

 

5.6 Tai newydd 

5.6.1 ND 6.1 (Lleoedd amwynder preifat) 

Yn y rhan fwyaf o achosion, dylai mwyafrif o leoedd amwynder preifat yr aelwyd fod 

yng nghefn y tŷ. 

 

5.6.2 ND 6.2 (Gerddi cefn) 

Yn y rhan fwyaf o achosion, dylai gardd gefn ymestyn o leiaf 10.00 medr o wedd gefn 

y tŷ.  

Noder: 

i) Nid oes gan rai tai, yn sgil nodweddion eu cynllun, wedd “gefn” gonfensiynol. Ym mhob pob 

achos o’r fath, bydd y Cyngor yn nodi’r wedd “gefn” drwy ystyried cynllun yr eiddo, ei 

gyfeiriad a pherthnasau gofodol ag adeiladau cyfagos. 
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ii) Rhaid cymryd y mesuriad 10.00 medr ar lefel y ddaear. 

 

5.6.3 ND 6.3 (Preifatrwydd i feddianwyr) 

Rhaid i’r lle amwynder, pa un a yw hynny y tu cefn neu ar ochr y tŷ, roi digon o 

breifatrwydd i feddianwyr. 

 

5.7 Colli preifatrwydd 

5.7.1 ND 7.1 (Ffenestri a ddiogelir a phellteroedd gwahanu)  

Er mwyn sicrhau bod gan yr holl breswylwyr ddigon o breifatrwydd yn eu tai, rhaid 

cael pellter gwahanu addas rhwng y ffenestri a ddiogelir a’r anheddau arfaethedig.  

 

Noder: 

i) Dylai ffenestri a ddiogelir sy’n wynebu ei gilydd fod o leiaf 21.00 medr ar wahân (oni bai y 

caent eu gwahanu gan strwythurau parhaol neu goed bytholwyrdd sy’n cael eu gwarchod gan 

Orchmynion Diogelu Coed). 

ii) Gallai ffenestri a ddiogelir nad ydynt yn edrych i mewn i ystafelloedd, y gellir disgwyl yn 

rhesymol iddynt fod yn breifat, fod yn llai na 21.00 medr oddi wrth ei gilydd. 

 

5.7.2 ND 7.2 (Ffenestri a ddiogelir a gerddi cyfagos) 

Er mwyn osgoi effeithiau ffenestri sy’n edrych dros eiddo arall, neu’n ymddangos i 

edrych dros eiddo arall, a gor-amlygrwydd, rhaid bod gan ddatblygiadau bellteroedd 

gwahanu addas rhwng ffenestri lefel uchel a ddiogelir a gerddi cefn cyfagos. Yn y rhan 

fwyaf o achosion, dylai gardd gefn ymestyn o leiaf 10.00 medr o wedd gefn y tŷ, neu 

ffenestr newydd ar lefel uchel er mwyn diogelu amwynder y gerddi cyfagos. 

Noder: 

Os ydych yn ceisio pennu a yw’r pellter rhwng ffenestr lefel uchel a gardd gyfagos yn addas, bydd y 

Cyngor yn ystyried, o blith pethau eraill, siâp, maint a chynllun yr ardd ac effeithiau lefelau’r ddaear, 

adeiladau allanol a thriniaethau ffin (e.e. llwyni a ffensys). 

5.7.3 ND 7.3 (Effeithiau Gor-amlygrwydd ar Erddi) 
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Bydd cynigion datblygu fydd yn cael effaith or-amlygrwydd sylweddol ar erddi 

cyfagos, ni waeth a yw’r holl brofion eraill a amlinellir yn y CCA hyn yn cael eu 

bodloni, yn annerbyniol. Bydd y Cyngor yn ystyried nodweddion yr ardd yr effeithiwyd 

arni, gan gynnwys ei maint, ei chyfeiriadedd, defnydd tebygol, topograffeg, datblygiad 

cyfagos presennol, sgrinio planhigion ac unrhyw ystyriaethau pwysig eraill wrth asesu 

effaith or-amlygrwydd. 

5.8 Colli golau naturiol 

5.8.1 Mae’r profion canlynol yn helpu i gynnal lefelau digonol o olau naturiol i gymdogion. 

Dylai cynigion lwyddo ym mhob prawf mewn perthynas â ffenestri a ddiogelir 

cymdogion.  

5.8.2   Byddai angen cynnal y prawf 25° pan fydd yn cyfeirio at ffenestri a ddiogelir sy’n 

wynebu adeiladau eraill neu strwythurau perthnasol.  Yn y rhan fwyaf o achosion, ni 

rhoddir caniatâd cynllunio i gynnig sy’n methu’r prawf 25° mewn perthynas â ffenestr 

a ddiogelir.  Mae ffenestri sy’n wynebu’r ochr yn fwy tebygol o fethu’r prawf hwn 

oherwydd cynllun sefydliedig a gwneir penderfyniad ynglŷn ag a oes gan ddatblygiad 

sy’n methu’r prawf hwn ar ffenestr a ddiogelir ar ochr y tŷ effeithiau andwyol amlwg 

ar y ffenestr a ddiogelir sydd y tu hwnt i’r sefyllfa presennol.  Bydd hyn yn ystyried 

perthynas y ffenestr a ddiogelir â’r datblygiad adeiledig presennol, cymeriad adeiledig 

yr ardal, ei gyfeiriadedd, presenoldeb ffenestri eraill sy’n gwasanaethu’r un ystafell ac 

unrhyw ffactorau eraill sy’n cael eu hystyried yn berthnasol wrth asesu effaith golau 

dydd ar ffenestr.  

5.8.3 Rhaid cynnal y prawf 45° os bydd unrhyw estyniad o linell adeilad presennol yn 

effeithio ar ffenestr a ddiogelir, hynny yw, mae’n ofynnol oni bai bod y prawf 25° yn 

berthnasol.  

Noder:  

Gallai tŷ sydd ag estyniad y tu cefn iddo, megis heulfan sydd wedi’i gwneud yn bennaf 

o ffenestri, gadw drws neu ffenestr yn ei wedd gefn wreiddiol.  Os oes gan estyniad o’r 

fath do anhrylow (h.y. nad yw’n gadael i olau dreiddio drwyddo), bydd y Cyngor yn 

trin yr agoriad olaf un (h.y. y drws neu’r ffenestr yn yr estyniad) y ffenestr a 

ddiogelir.  Fodd bynnag, os oes gan yr heulfan do tryloyw nad yw’n atal yn sylweddol 

y golau rhag cyrraedd yr agoriadau gwreiddiol, gallai’r Cyngor benderfynu trin yr 

agoriadau cefn gwreiddiol hyn fel y ffenestri a ddiogelir. 
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5.8.4 Prawf 25° am olau naturiol 

O ganolbwynt llorweddol ffenestr a ddiogelir, ar bwynt sy’n dwy fedr yn uwch na lefel 

y tir, caiff linell ddamcaniaethol ei llunio ar ongl o 25° i’r canolbwynt llorweddol. Bydd 

unrhyw ddatblygiad sy’n taflunio o fewn y linell hon yn debygol o amharu ar drylediad 

y golau dydd i’r adeilad presennol. Mewn amgylchiadau o’r fath, bydd caniatâd 

cynllunio’n cael ei wrthod gan amlaf yn amodol ar y sylw ym mharagraff 5.8.2 uchod. 

 

 

 

 

 

Ffigur 13: Prawf 25° am olau naturiol (gweddau’r tŷ) 

 

5.8.5 Prawf 25° am olau naturiol ar olygfa’r wedd (ffenestri ochr) 
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Yn sgil y cynllun sefydledig a derbyn y gall eiddo gael eu lleoli’n agosach at ei gilydd 

ochr yn ochr, mae’r prawf 25° ar ffenestri a ddiogelir ar ochr yr adeilad yn cael ei 

ystyried yn rhy llym i’w fodloni.  Felly, er mwyn ystyried effaith y bydd datblygiad 

arfaethedig yn ei chael ar ffenestr a ddiogelir ar ochr y tŷ, bydd prawf 45° yn 

berthnasol.  Rhoddir ystyriaeth y tro hwn i effeithiau gor-amlygrwydd yn ogystal â 

cholli golau.  

 

 

5.8.6 Ar gyfer y prawf 45°, caiff linell ddamcaniaethol ei llunio o ganolbwynt llorweddol y 

ffenestr a ddiogelir wreiddiol ar ochr y tŷ ar ongl o 45° yn fertigol. Gallai ffenestr o’r 

fath fod naill ai ar y lefel isaf neu’r llawr cyntaf. Os yw’r “ffenestr” a ddiogelir yn 

ffenestr neu ddrws sy’n cyrraedd y llawr, bydd y llinell 45° yn cael ei chymryd o bwynt 

ar ganolbwynt llorweddol yr agoriad ar 2.00 medr uwchben lefel y tir (neu, lle bo’n 

briodol, ar y llawr centaf). Ni ddylai’r datblygiad arfaethedig daflunio y tu hwnt i’r 

llinell 45°. 

 

 

Ffigur 14: Enghraifft o ffenestr a ddiogelir ar ochr adeilad 
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Ffigur 15: Mae ffenestr a ddiogelir ar ochr tŷ’r cymydog yn dal i dderbyn golau naturiol 

 

 

 

Ffigur 16: Mae ffenestr a ddiogelir y cymydog ar ochr yr adeilad yn derbyn llai o olau nac o’r blaen 

5.8.7 ND 8.1 (Prawf 25° neu 45°am olau naturiol) 

Bydd datblygiad sy’n methu naill ai’r prawf 25° neu 45° (fel sy’n briodol) am olau 

naturiol mewn perthynas â ffenestr a ddiogelir cymydog yn annhebygol o gael ei 

dderbyn. 

Noder: 

Gall ystafell gyfanheddol gynnwys mwy nag un drws neu ffenestr. Cyhyd â byddai un o’r agoriadau’n 

parhau i roi golau naturiol digonol i’r meddianwyr, gallai’r Cyngor ganiatáu cynnig sy’n groes i ND 7.2. 

 

5.9 Colli gofod ymddangosiadol ac amwynder gweledol 

5.9.1 ND 9.1 (Ffenestri a ddiogelir a gweddau dwy lawr gwag) 
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Bydd datblygiad sy’n lleihau’r pellter rhwng ffenestr a ddiogelir a gwedd ddwy lawr 

wag i lai na 14.00 medr yn annhebygol o gael ei dderbyn. 

 

 

Ffigur 17: Pellter o 14.00 medr rhwng ffenestr a ddiogelir a wal ddwy lawr wag 

 

5.10 Nodyn cloi 

5.10.1 Ar gyfer pob cais am ddatblygiad, mae angen i’r Cyngor asesu p’un a fyddai unrhyw 

breswylwyr yn colli preifatrwydd, golau naturiol a chanfyddiad o le i raddau helaeth 

(hynny yw, sy’n sylweddol ac yn niweidiol). Fodd bynnag, nid oes gan ddau safle cais 

union yr un nodweddion corfforol, ac ychydig iawn o safleoedd sy’n cydymffurfio â’r 

senarios clasurol sy’n cael eu harddangos yn y canllawiau hyn. Felly rhaid i’r Cyngor 

ystyried sut y gallai ffactorau megis cyfeiriadedd, topograffeg a pherthnasau gofodol 

rhwng adeiladau bwysleisio neu leihau effeithiau’r cynnig. Er enghraifft, mae ffenestr 

sy’n wynebu’r de yn derbyn llawer iawn o olau haul uniongyrchol rhwng y wawr a’r 

nos, ond bydd ffenestr sy’n wynebu’r gogledd yn cael trydlediad o olau haul, ac, ar 

adegau, golau anuniongyrchol yn unig. Felly o’r ddau uchod, yr un gyntaf fydd y mwyaf 

tebygol o gael ei gysgodi gan adeilad newydd. Yn olaf, rhaid i’r Cyngor ystyried hefyd 

sut y gallai’r cynigion datblygu effeithio ar gynigion eraill sydd wedi derbyn caniatâd 

cynllunio ac sy’n debygol o gael eu gweithredu, neu sut y gallai’r rheiny effeithio ar y 

cynigion datblygu newydd. 

  

< 



Page 32 of 42 
 

6.0 PARCIO, DREIFIAU/FFYRDD MYNEDIAD, TRAFFIG A GWELEDEDD 

 

6.1 Parcio 

6.1.1 ND 10.1 (Safonau parcio) 

Dylai cynigion datblygu gydymffurfio â Safonau Parcio Cyngor Dinas Casnewydd 

2015 (neu unrhyw ganllawiau cynllunio atodol sy’n diwygio neu’n disodli’r safonau 

hyn).  

 

Noder: 

Mae’r Cyngor yn ffafrio parcio oddi ar y stryd, ond ni fydd cynlluniau sy’n aberthu gerddi cyfan er mwyn 

darparu mannau parcio yn derbyn caniatâd cynllunio. Bydd cynigion na all gynnig parcio oddi ar y stryd 

ac sy’n debygol o greu neu waethygu problemau parcio ar y stryd yn cael eu gwrthod hefyd. Fodd bynnag, 

gallai’r Cyngor ymlacio gofynion penodol os gall yr ymgeisydd ddangos bod cynnig yn cael ei 

wasanaethu’n ddigonol gan drafnidiaeth gyhoeddus a gwasanaethau lleol. Bydd penderfyniadau 

cynllunio hefyd yn ystyried y modd y caiff adeiladau eu defnyddio ar hyn o bryd. Er enghraifft, hyd yn 

oed yn absenoldeb parcio oddi ar y stryd, gallai’r Cyngor roi caniatâd cynllunio os byddai’r datblygiad 

arfaethedig yn creu llai o alw am barcio na’r defnydd presennol. 

 

6.2 Dreifiau a ffyrdd mynediad 

6.2.1 ND 11.1 (Ffyrdd newydd, pwyntiau mynediad a chynllun cynhwysol) 

Dylai ffordd neu bwynt mynediad newydd ddilyn egwyddorion cynllun cynhwysol fel 

y’u nodir yn y Llawlyfr Strydoedd (fel y’u diwygiwyd gan y Llawlyfr Strydoedd 2). 

 

6.2.2 ND 11.2 (Defnyddio trefniadau mynediad presennol) 

Lle bo’n bosibl, er mwyn cynnal ymddangosiad ffryntiadau stryd, dylid defnyddio’r 

trefniadau mynediad sydd eisoes yn bodoli ar gyfer datblygiadau mewnlenwi neu 

gefnwlad. 
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Ffigur 18: Mynedfa i gerbydau a rennir 

 

6.2.3 ND 11.3 (Dreifiau a rennir, symudiadau cerbydau a sŵn) 

Ni ddylai dreifiau a rennir amlygu preswylwyr i sŵn cerbydau sy’n eithriadol o uchel 

neu aml (e.e. teiars ar graean) yn eu hystafelloedd cyfanheddol a’u gerddi.  

 

6.2.4 ND 11.4 (Ffyrdd mynediad a safonau mabwysiedig) 

Dylai ffordd fynediad sy’n gwasanaethu pum annedd neu fwy gael ei chynllunio a’i 

hadeiladu yn unol â’r safonau mabwysiedig. 

 

6.2.5 ND 11.5 (Ffyrdd mynediad, dreifiau a llwybrau diogel i gerddwyr) 

Dylai ffordd fynediad neu ddreif newydd gynnwys llwybr diogel i gerddwyr. 

 

6.3 Traffig 

6.3.1 ND 12.1 (Rhwydweithiau ffordd fawr presennol ac asesiadau traffig) 

Bydd y Cyngor yn ystyried a all y rhwydwaith priffordd presennol ymdrin â’r traffig y 

mae’r cynigion yn debygol o’i greu. Mae’n bosibl y bydd angen i ymgeiswyr gyflwyno 

asesiadau traffig ar gyfer projectau ar raddfa fawr. 
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6.4 Gwelededd 

6.4.1 ND 13.1(Gofynion gwelededd ac ardaloedd troi) 

Ni fydd cynnig sy’n rhoi diogelwch preswylwyr, cerddwyr neu yrwyr yn y fantol yn 

derbyn caniatâd cynllunio. Rhaid bodloni gofynion gwelededd, sy’n aml yn cael eu 

pennu gan ffactorau megis cyflymder traffig lleol a graddfa’r datblygiad arfaethedig, 

ac mae’n bosibl y bydd angen ardaloedd troi sy’n caniatáu i gerbydau fynd i mewn a 

gadael yr eiddo mewn gêr am ymlaen.   
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7.0 COED, COETIROEDD A THIRLUNIO 

 

7.1 Cyffredinol 

7.1.1 Dylai coed, coetiroedd a llwyni lywio ac ategu cynllun tai. I’r perwyl hwn, argymhellir 

bod datblygwyr yn cynnal asesiadau priodol, yn unol â BS5837:2012, cyn dylunio 

cynllun y tai. Wrth wneud hynny, mae’n bosibl y gallant oresgyn gwrthdaro posibl 

rhwng tai a choed yn gynnar yn y broses. 

 

7.2 Gorchmynion Diogelu Coed 

 Caiff Gochmynion Diogelu Coed eu defnyddio i warchod coed a choetiroedd iach 

o rinweddau penodol sy’n cyfrannu at gymeriad ardal leol ac sydd â disgwyliad oes 

da. 

 Bydd y Cyngor yn gwarchod coed unigol neu goetiroedd sy’n bodloni’r meini prawf 

a nodir yn nodiadau arweiniol Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990.  

 Rhaid i ymgeiswyr sy’n dymuno cwympo neu ymgymryd â gwaith mawr ar goed 

iach gyflwyno tystiolaeth a baratowyd gan arbenigwyr coed cymwysedig. 

 Bydd y Cyngor yn ymchwilio i achosion sy’n mynd yn groes i Orchmynion Diogelu 

Coed ac yn mynd ati i erlyn y troseddwyr lle bo’n briodol. 

 Bydd y Cyngor yn gorfodi Hysbysiadau Ailblannu Coed pan fydd coed a ddiogelir 

yn cael eu cwympo. 

 

7.3 Coed a choetiroedd mewn ardaloedd cadwraeth 

 Rhaid i ymgeiswyr sy’n dymuno cwympo neu ymgymryd â gwaith mawr ar goed 

iach gyflwyno tystiolaeth a baratowyd gan arbenigwyr coed cymwysedig. 

 Bydd y Cyngor yn ystyried cyhoeddi Gorchmynion Diogelu Coed newydd pan fydd 

datblygwyr yn ceisio cwympo neu docio coed neu goetiroedd iach o fewn ardal 

gadwraeth.  

 Bydd y Cyngor yn ymchwilio i achosion sy’n mynd yn groes i ddeddfawriaeth ac 

yn mynd ati i erlyn y troseddwyr lle bo’n briodol. 



Page 36 of 42 
 

 Bydd y Cyngor yn gorfodi Hysbysiadau Ailblannu Coed pan fydd coed mewn 

ardaloedd cadwraeth yn cael eu cwympo. 

 

7.4 Coed a choetiroedd ar dir y Cyngor fydd yn cael ei werthu i’w ddatblygu 

7.4.1 Cyn gwerthu unrhyw dir, bydd y Cyngor yn ystyried gosod Gorcmynion Diogelu Coed 

ar goed a choetiroedd â rhinweddau penodol. Gobeithir y bydd y dull hwn yn gwella 

gorchudd coed yng Nghasnewydd, yn ogystal â helpu i greu dinas “werddach” ac 

iachach, yn unol â’r Cynllun Datblygu Lleol. 

 

7.5 Cloddiau 

 Dylid cadw cloddiau lle bo’n bosibl er mwyn peidio â thynnu oddi wrth cymeriad 

ac ymddangosiad y strydlun.  

 Mae’n bosibl y bydd angen i ddatblygwyr geisio caniatâd y Cyngor cyn cael gwared 

ar unrhyw gloddiau. 

 Mewn rhai amgylchiadau, mae’n bosibl y gall y Cyngor fynnu bod datblygwyr yn 

ailbannu cloddiau. 

 Lle bo’n briodol, bydd y Cyngor yn cyflwyno hysbysiadau cadw. 

 Er mwyn cynnal nodweddion ecolegol a thirwedd pwysig, bydd y Cyngor yn 

ymchwilio i achosion sy’n groes i’r rheoliadau cloddiau, ac yn mynd ati i erlyn y 

troseddwyr lle bo’n briodol. 

 

7.6 Plannu strwythurol ar safleoedd datblygu 

7.6.1 Er mwyn creu tirweddau cryf sydd wedi’u diffinio’n glir, bydd y Cyngor yn mynnu bod 

datblygwyr yn ymgymryd â phlannu strwythurol ar safleoedd datblygu. Mae’r term 

“plannu strwythurol” yn cyfeirio at grwpiau o goed mawr a llwyni sy’n diffinio ac yn 

rhoi cymeriad i fannau cyhoeddus. Mae enghreifftiau o blannu o’r fath yn cynnwys 

coed sy’n cael eu gosod ar hyd rhodfeydd rhwng tir cyhoeddus a thir preifat. Cred y 

Cyngor y gall grwpiau o goed a llwyni ddylanwadu ar y modd y mae pobl yn ystyried 

ac yn defnyddio’r ardal o’i hamgylch. Ond gan amlaf, mae gwerth plannu strwythurol 

yn dibynnu ar y dewis o rywogaethau penodol (y dylent fod yn frodolol i’r Deyrnas 
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Unedig), yn ogystal â defnyddio trefniadau sydd wedi’u cynllunio’n ofalus. Bydd angen 

i’r Cyngor gael manylion yr holl waith plannu strwythurol ar gyfer safleoedd datblygu 

sy’n fwy na 3 hectar o faint. 

 

7.6.2 Dylai porfa neu leiniau ymyl wedi’u plannu’n isel ffinio ffyrdd mawr mewn 

datblygiadau tai newydd. Dylai pob llain ymyl fod rhwng 2.50 a 3.00 medr o led er 

mwyn galluogi plannu mewn arddull rhodfeydd, a dylai coed y rhain fodloni neu fod 

yn fwy na’r safon “trwm iawn”. Mewn datlygiadau mwy o faint, dylai ffyrdd eilradd 

gynnwys gwaith plannu o’r un fath ar o leiaf un ochr (e.e. y tu allan i bob troad). Nid 

yw plannu coed mewn gerddi blaen yn dderbyniol yn lle plannu coed ar leiniau ymyl, 

oherwydd gan amlaf, gall eu perchenogion eu tocio neu eu cwympo ar unrhyw adeg. 

 

7.6.3 Bydd y Cyngor yn ceisio cadw coed a choetiroedd ar safleoedd datblygu drwy: 

 Gwerthuso ceisiadau cynllunio yn erbyn deddfwriaeth genedlaethol a pholisi ac 

arweiniad lleol; 

 Gwarchod coed a choetiroedd addas â Gorchmynion Diogelu Coed; 

 Gwneud cais am wybodaeth am goed yn unol â BS5837:2012; 

 Lleihau gwrthdaro posibl rhwng datblygiadau a choed; ac 

 Ymchwilio i achosion o fynd yn groes i amodau plannu, a mynd ati i erlyn y 

troseddwyr lle bo’n briodol. 

 

7.6.4 Lle bo’n bosibl, dylai coed newydd ar safleoedd datblygu gael eu plannu mewn man 

agored cyhoeddus, lle bydd ganddynt ddigon o le i dyfu. 

 

7.6.5 Yn olaf, gallai’r Cyngor geisio iawndal ariannol gan ddatblygwyr y byddai eu projectau 

yn arwain at golli coetiroedd, cloddiau a choed unigol.   

 

7.7 Ardaloedd Chwarae Lleol (LAP) ac Ardaloedd Chwarae Lleol â Chyfarpar 

(LEAP) 
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7.7.1 Dylid plannu rhywogaethau penodol o goed sy’n tyfu’n fertigol (pigfain) ar ardaloedd 

o borfa gerllaw ardaloedd LAP ac ardaloedd LEAP. Fodd bynnag, ni ddylai’r coed 

gyfyngu ar welededd yr ardal chwarae na chynyddu costau cynnal a chadw i’r 

tirfeddiannwr/rheolwr safle. 

 

7.8 Diogelu coetiroedd ac ymylon coetiroedd 

 Dylai coetiroedd a chwrtilau gael eu gwahanu gan ddarnau o dir a elwir yn 

“byffrau”. 

 Rhaid i ddatblygwyr roi manylion ynglŷn â gwaith cynnal a chadw parhaus y 

byffrau; 

 Dylid cadw isafswm pellter o ddeng medr rhwng unrhyw ran o ganopi ac unrhyw 

ran o gwrtil. 

 Bydd y Cyngor yn ceisio cadw pob coetir yn ei chyfanrwydd, gan amddiffyn yr 

ecoleg a’r bioamrywiaeth bresennol. I’r perwyl hwn, bydd y Cyngor yn gwrthod 

unrhyw ymgais i ymestyn gardd i mewn i goetir. 
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